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UVODNIK 
  

Spoštovani! 

  

Z veseljem pričenjamo letošnjo drugo številko našega e-novičnika z vestjo o sprejetju 

Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. 

V novičniku pa boste našli tudi novosti o razpisih iz Načrta za okrevanje in odpornost, pa 

tudi vrsto drugih aktualnih informacij in novic. 

  

Prijazno vabljeni k branju! 

    

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

DZ RS sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic 

dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu  

Ocenjena višina pomoči gospodarskim subjektom je cca 

70 mio EUR; pomoč naj bi bila dodeljena okoli 45.500 

upravičencem: pravne ali fizične osebe, ki so bile v 

Sloveniji registrirane do 1.12.2021 in ki jim bodo stroški 

energije narasli za več kot 40 %. Izjavo, na podlagi katere 

bodo prejeli pomoč, bodo morali upravičenci predložiti do 

15.4. na FURS. Pomoč v enkratnem znesku bo 

predvidoma izplačana do 5.5.. Več… 
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

Javni razpisi iz NOO – priprava na informativne dneve  

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143517&ce=406620808


V SRIP-u MATPRO aktivno sodelujemo v pripravah na informativne dneve o razpisih iz 

Načrta za okrevanje in odpornost, ki bodo organizirani pod okriljem Gospodarske zbornice 

Slovenije. Ob tem naj vas opozorimo, da je razpis Spodbude za raziskovalno razvojne 

projekte NOO (JR RRI NOO) že odprt, razpis za digitalno transformacijo naj bi bil 

objavljen v prihodnjih dneh. O terminih in vsebini informativnih dnevov vas bomo sproti 

obveščali. 
  

 
   

VABIMO VAS 
  

Vrh slovenskega gospodarstva, 23. 3. 2022 

Na letošnjem Vrhu slovenskega gospodarstva z naslovom Horizonti prihodnosti, ki bo 

potekal 23. marca na Brdu pri Kranju, bodo predstavljene aktualne gospodarske razmere, 

v središče pa postavljeni osrednji izzivi prihodnosti. Vsebinski del bo posvečen razpravam 

o nujno potrebnih ukrepih na štirih ključnih področjih kratkoročnega in srednjeročnega 

razvoja Slovenije. Vabljeni! Več… 
  

Sodelujte v EU raziskavi o čipih 

Do 20. marca lahko odgovorite na evropsko raziskavo o čipih, katere cilj je zbrati 

informacije iz različnih nacionalnih industrij o trenutnem in prihodnjem povpraševanju po 

silicijevih rezinah in čipih ter o drugih potrebah industrije. Odgovori na raziskavo bodo 

evropskim oblikovalcem politik pomagali opredeliti konkretne usmeritve in ukrepe, zaveze 

in naložbe, potrebne na regionalni, nacionalni in evropski ravni. Več… 
  

Kako povečati učinkovitost storitev & trende izvoza storitev pri naprednih 

proizvajalcih, 8. 3. 2022 

Projekt ProsperAMnet je razvil inovativna orodja in pristope za podporo naprednim 

proizvajalcem, ki pomagajo prepoznati tako notranje vzvode za izboljšanje prodaje 

industrijskih storitev kot tudi storitve, ki bi jih bilo mogoče uspešno izvoziti. Predstavljeni 

bodo na zaključnem hibridnem dogodku projekta, ki bo namenjen tudi razpravi o 

prihodnosti storitvizacije (servitization). Namenjen je predstavnikom velikih podjetij in 

MSP, oblikovalcem politik in podpornim organizacijam na nacionalni, regionalni in evropski 

ravni. Več… 
  

BigScience krepi razvojne in izvozne kompetence podjetij, 16. 3. 2022 

Na webinarju bodo predstavljene glavne razlike in načini pristopa oz. prijave na razpise 

velikih znanstveno-raziskovalnih institucij, v katere je slovenskim podjetjem omogočen 

vstop. Poudarek bo na sodelovanju s CERN (Evropska organizacija za jedrske raziskave 

in največji laboratorij za fiziko delcev), s katerim ima izkušnje veliko slovenskih podjetij, 

hkrati pa predstavlja potencial za podjetja iz širokega nabora industrij. Dogodek 

soorganizirata Gospodarska zbornica Slovenije in Javna agencija SPIRIT Slovenija. 

Več… 
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Automotive Trade Fair in Taipei 2022, 20. – 23. 4. 2022 

Taipei AMPA 2022 bo potekal od 20. do 23. aprila v razstavnem centru Nangang. Letos je 

pripravljena tudi popolnoma nova platforma AMPA Digital Go, organizator pa nadgrajuje 

storitve za kupce in ponuja več možnosti za spletno naročanje s platformo TTS Match, 

omogočena bo tudi funkcija spletnega klepeta, s katero se lahko kupci v realnem času 

povežejo z razstavljavci. Več… 
  

Javna naročila Organizacije združenih narodov (OZN) 

V organizaciji European Procurement Foruma bo 23. in 24. maja letos v New Yorku 

potekal dvodnevni seminar in mreženje z akterji iz sistema OZN, namenjen evropskim 

podjetjem, ki se želijo vključiti v sistem javnih naročil OZN. Slovenska podjetja pa želimo 

še posebej opozoriti na možnost brezplačne udeležbe na spletnih webinarjih na temo 

vključevanja v sistem javnega naročanja OZN, ki potekajo do 22. marca. Več… 

  
  

 
   

RAZPISI 
  

Objavljen javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI 

NOO) 

Prvi javni razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost - Javni razpis Spodbude za 

raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO) – je bil objavljen v UL RS 18. 

februarja. Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v 

konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega 

prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev. Več... 
  

Odprti regionalni razpisi za priznanja GZS za inovacije  

Do 31. marca se lahko na trinajstih regionalnih gospodarskih zbornicah prijavite na razpis 

za priznanja GZS za inovacije 2022. Najboljše zlate inovacije iz posameznih regij se bodo 

uvrstile na nacionalni nivo. Nacionalna priznanja GZS za inovacije bodo podeljena 20. 

septembra 2022 na Dnevu inovativnosti 2022. Več... 
  

Najava razpisa za digitalizacijo velikih podjetij 

Namenjen bo velikim podjetjem, ki se bodo lahko prijavila v sodelovanju s srednje velikimi 

in malimi podjetji. V tem smislu se bodo lahko prijavili konzorciji podjetij, ki bodo skupaj 

izvedli digitalno preobrazbo svojega delovanja. Razpis bo vreden 44 milijonov evrov. Po 

objavi razpisa bo Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) za zainteresirana podjetja 

pripravila informativni dan. Več… 
  

Odprt EIT Manufacturing razpis za projekte v letu 2023 
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EIT Manufacturing je objavil tretji letni razpis za zbiranje predlogov za projekte; izbrani 

projekti se bodo začeli januarja 2023. Na podlagi izkušenj iz preteklih let so posodobili 

tako smernice kot postopek razpisa. Več… 
  

Načrtovani razpisi iz Načrta za okrevanje in odpornost 

Načrt za okrevanje in odpornost je predvidel razpis za sofinanciranje projektov za 

spodbujanje podjetniških RRI vlaganj na lestvici TRL (6-8) – za razvoj novih ali izboljšanje 

proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in visokim potencialom 

komercializacije, razpis za preizkuse in testiranja rešitev v realnem okolju (za 

komercializacija rešitve), razpis za sofinanciranje raziskovalno-inovacijskih projektov v 

podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji TRL (3-6) ter razpis za digitalno transformacijo. 

Aktualne informacije objavljamo sproti na spletni strani SRIP-a MATPRO. 
  

Razpis za dodelitev sredstev ERC za že uveljavljene raziskovalce za leto 2022 

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa objavila razpis za dodelitev 

sredstev ERC za že uveljavljene raziskovalce za leto 2022. Subvencije ERC Advanced 

Grant so namenjene odličnim raziskovalcem in raziskovalkam na stopnji kariere, ko so že 

postali znanstveni vodje s prepoznavnimi raziskovalnimi dosežki. Rok prijave: 28. 4. 2022. 

Več… 
  

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi 

poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem 

oziroma študijskem letu 2021/2022 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma 

izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v 

srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol. Rok za oddajo vlog 

za dodelitev sredstev: do vključno 6. 4. 2022. Več… 
  

Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS   

Na spletnih straneh GZS so objavljeni zbrani aktualni javni razpisi na nacionalni ravni, 

torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij. Več… 
  

Aktualni javni razpisi in pozivi Javne agencije SPIRIT 

Javne razpise in pozive Javne agencije SPIRIT, ki so trenutno v teku in so morda zanimivi 

tudi za vas, si lahko ogledate na povezavi >>> 
  

Odprti pozivi in javni razpisi Slovenskega podjetniškega sklada 

Odprte javne razpise Slovenskega podjetniškega sklada, ki bi bili morda zanimivi za vas, 

si lahko ogledate na povezavi >>> 
  

 
   

DOBRO JE VEDETI 
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Posvetovalna skupina GZS za krizno situacijo v Ukrajini, Rusiji in Belorusiji: proti 

ukinitvi SWIFT-a 

Na srečanju Posvetovalne skupine za krizno situacijo v Ukrajini, Rusiji in Belorusiji, ki bo 

od 25. 2. 2022 delovala v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, so se zbrali predstavniki 

slovenskih podjetij, ki so intenzivno vpeta v poslovanje z Ukrajino, Rusijo in tudi 

Belorusijo. Izoblikovali so že tudi konkretne predloge, najpomembnejši se nanašajo na 

pridružitev državam, ki nasprotujejo ukinitvi SWIFT-a, zavarovanje terjatev za projekte, ki 

so že v teku ter oblikovanje tima v okviru Centra za mednarodno poslovanje pri GZS, ki se 

bo odzival na vprašanja posameznih podjetij. Več... 
  

Generalni direktor GZS o nepredvidljivosti gospodarskih posledic ruske vojaške 

agresije na Ukrajino 

»Vojaško agresijo Ruske federacije na neodvisno državo Ukrajino bo močno občutilo tudi 

evropsko gospodarstvo. Za slovensko gospodarstvo to pomeni, da se bo soočalo s 

posledicami kriznega dogajanja na dveh njegovih zelo pomembnih trgih. Poslovanje z 

Rusijo in Ukrajino bo po invaziji in pričakovanem odzivu Zahoda še težje. Gospodarska 

zbornica Slovenije si bo tudi v tej krizni situaciji prizadevala za podporo pri iskanju 

odgovorov na izzive,« je poudaril generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti. Več… 
  

Izsledki raziskave PwC: optimizem tudi med slovenskimi gospodarstveniki 

15. februarja 2022 je GZS-Zbornica osrednjeslovenske regije skupaj z družbo 

PricewaterhouseCoopers (PwC) pripravila razpravo o izzivih slovenskega in svetovnega 

gospodarstva. Iztočnica razprave so bili izsledki raziskave, ki jo je družba PwC izvedla 

med vodilnimi svetovnimi gospodarstveniki, tudi med slovenskimi. Ti odražajo optimizem 

direktorjev tako na globalni kot slovenski ravni. Več… 
  

Marie Skłodowska-Curie Action  

Spremljate lahko tekoče informacije o vsebini, razpisih in dogodkih v okviru programa 

MSCA v Obzorju Evropa >>> 
  

Na voljo kratkoročno financiranje podjetij na klik  

Odprta je Borza terjatev, prva spletna platforma vzajemnega financiranja za podjetja v 

Sloveniji. Na enem mestu združuje podjetja, ki potrebujejo kratkoročno financiranje za 

svoje tekoče poslovanje in podjetja z likvidnostnimi presežki, ki želijo varno in razpršeno 

naložiti svoj denar. Prejemnikom financiranja ponuja kratkoročna posojila in odkup terjatev 

z enim klikom, vlagateljem pa povsem enostavno in donosno naložbo. Registracija 

podjetja je brezplačna. Več... 
  

AquafilSLO in Helios TBLUS prejela certifikat Programa odgovornega ravnanja® – 

POR za leto 2022 

Podjetji AquafilSLO d.o.o. in Helios TBLUS d.o.o. sta 27. januarja 2022 prejela certifikat 

Programa odgovornega ravnanja® (POR, v angleščini »Responsible Care®«). V POR 
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sodelujejo podjetja kemijske panoge, ki se na prostovoljni osnovi zavežejo k ravnanju po 

načelih te globalne pobude kemijske industrije. Podjetja se tako zavežejo k zagotavljanju 

neprestanih izboljšav na področju varstva okolja, varovanja zdravja in varnosti pri delu, 

kakor tudi za odkrit in korekten odnos do javnosti. Pobuda POR deluje v več kot 60-ih 

državah. Več… 
  

Skrajšano obdobje izplačevanja nadomestila v breme delodajalca ali 

samozaposlenega 

Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C) in Zakon o dopolnitvi 

Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R) določata 

skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca oziroma samostojnega 

zavezanca (samostojni podjetniki, kmetje, družbeniki idr.), in sicer s 30 na 20 delovnih dni, 

če je razlog zadržanosti 01-bolezen, 02-poškodba izven dela, 05-poškodba po tretji osebi 

izven dela. Več… 
  

Gospodarska klima porasla bolj od pričakovanj 

Gospodarska klima v Sloveniji se je v februarju 2022 pričakovano izboljšala, predvsem 

zaradi pretežnega umika omejitev s storitvenih dejavnosti. Pozitivno so na mesečno 

spremembo vrednosti kazalnika gospodarske klime vplivale višje vrednosti kazalnikov 

zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 0,5 odstotne 

točke) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Več… 
  

Konec leta je avtomobilska industrija že okrevala 

Kot piše Analitika GZS, se je decembra industrijska proizvodnja v EU-27 povečala za 0,7 

%, v območju evra pa celo nekoliko hitreje, in sicer za 1,2 %. K mesečni rasti je najbolj 

prispevala rast proizvodnje kapitalskih dobrin, kar Analitika GZS pripisuje pretežno 

okrevanju avtomobilske industrije zaradi izboljšanja dobavljivosti nekaterih komponent. 

Med državami članicami je bila rast visoka na Irskem, v Litvi in v Luksemburgu, s padci pa 

so se soočili na Češkem, v Avstriji in Italiji. V Nemčiji je rast znašala 1,1 % (prav toliko kot 

v Sloveniji) in je bila že tretji zaporedni mesec pozitivna. V celotnem letu 2021 je bila v 

EU-27 višja za 8,2 %, v območju evra za 7,8 %. 
  

Veliki porabniki surovin v Evropi z visokimi pričakovanji 

Po pisanju Analitike GZS so veliki svetovni porabniki jekla, bakra in aluminija vsi po vrsti v 

januarju beležili znižanje tekoče proizvodnje in novih naročil. Najbolj pesimistični so bili v 

Aziji, medtem ko so bili še vedno precej optimistični v Evropi. V ZDA so prav tako beležili 

upočasnitev rasti. 
  

Evropska komisija nekoliko znižala ocene rasti BDP za 2022 in dvignila ocene za 

inflacijo 

V svoji zimski napovedi je ECFIN nekoliko dvignil oceno pretekle gospodarske rasti ter 

točno za to razliko tudi znižal oceno rasti EU-27 za 2022. Za leto 2023 so oceno rasti 
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dvignili z 2,5 na 2,8 %. Podobno je bilo narejeno za Slovenijo (s 6,4 % v 2021 na 6,9 % in 

s 4,2 % na 3,8 % v 2022). Več... 
  

Industrijska proizvodnja ob koncu leta kljubovala pesimistični oceni 

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila peti mesec zapored višja, in sicer je bila v 

decembru 2021 za 1,1 % višja kot v mesecu pred tem. V predelovalnih dejavnostih in 

rudarstvu je bila višja, v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro pa nižja, 

predvsem zaradi slabše hidrologije. Rast je presenetila, še posebej po krepki rasti v 

novembru in glede na običajne razmere v tem mesecu v zadnjih nekaj letih. Več…  
  

Velika znamenja optimizma v japonski industriji 

Razpoloženje v japonski industriji se je v začetku leta precej izboljšalo, precej se je 

povečala industrijska proizvodnja ter nova naročila. V sektorjih, ki so povezani z 

avtomobilsko industrijo in polprevodniki, se je povpraševanje najbolj povečalo. Deseti 

zaporedni mesec se je zaposlovanje v japonski industriji povečalo. Industrijska podjetja 

ocenjujejo, da se bo pandemija umirila ter se bo delovanje verig vrednosti sprostilo in 

postalo bolj tekoče, piše Analitika GZS. 
  

Zamude pri dobavah v nemški industriji so se v začetku leta znižale 

Po pisanju Analitike GZS sta se v nemški predelovalni dejavnosti z zamudami pri dobavah 

surovin in polproizvodov soočali dve tretjini podjetij, kar je bilo manj kot decembra. 

Izboljšala se je situacija v tekstilni, pa tudi v avtomobilski industriji. Proizvodnja električne 

opreme ostaja odprta tem tveganjem, kot tudi proizvodnja opreme za tisk, obdelavo 

podatkov, strojev in opreme. 
  

Učna mesta za dijake in vajencet 

Podjetja, ki v šolskem letu 2022/23 še razpolagate s prostimi učnimi mesti za praktično 

usposabljanje z delom za dijake in vajence, pa svoje napovedi še niste oddali, to še lahko 

storite elektronsko preko spletne strani GZS >>> 
  

 
   

UKREPI ZA  PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE COVID-19 
  

Sproščanje ukrepov 

IZ Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 

boleznijo COVID-19, ki je začel veljati 21. februarja 2022, za sedaj ni več potrebno 

preverjanje PCT pogoja, razen v najbolj kritičnih dejavnostih. Hkrati se ukinja tudi 

brezplačno presejalno testiranje HAG in HAG za samotestiranje ter samotestiranje v 

šolah. Sproščene so tudi omejitve na področju kulturnih dejavnosti. Še vedno pa je 

potrebno dosledno izvajanje preventivnih ukrepov. 
  

 
   

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143549&ce=406620808
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143550&ce=406620808
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143551&ce=406620808
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143551&ce=406620808
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143552&ce=406620808


VABLJENI K BRANJU 
  

Izšla je nova številka revije Glas gospodarstva 

Vabljeni k branju februarske številke revije Glas gospodarstva, v kateri med drugim lahko 

preberete: 

- pred Vrhom slovenskega gospodarstva: Horizonti prihodnosti z ukrepi na področju 

kadrov >>> 

- EU sredstva: Na voljo bo 3,2 milijarde evrov >>> 

- državne pomoči: Več možnih pomoči za okoljske, podnebne in energetske projekte >>> 

- energetika:Urgentni ukrepi in dolgoročna strategija >>> 

Celotna številka revije je dostopna na povezavi >>> 
  

 
   

Izdaja: Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) 

Za SRIP MATPRO: branka.murn@gzs.si 

https://matpro.gzs.si 
  

  

 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143554&ce=406620808
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143554&ce=406620808
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143555&ce=406620808
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143556&ce=406620808
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143557&ce=406620808
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143558&ce=406620808
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=21266&l=143559&ce=406620808

